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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ
ش . هـ 1397 ، پاییز48 شماره، ادبیات عربی

 103-122م، صص  2018

 اول متوسطه ةدور یعرب هایکتاب یریپذخوانش

 «کلوز» ییشاخص خوانا بر اساس

 2فرزانه براتی دهقی، 1یمریم جالئ

 کاشان زبان و ادبیات عربی دانشگاهگروه  یاراستاد. 1

 کاشاندانشگاه زبان و ادبیات عربی  کارشناسی ارشد. 2
 1396/ 10/ 09: پذیرش تاریخ    1396/ 05/ 21: دریافت تاریخ

 چکیده
پـذیری نن  خـوانش  ةنوشته به منظور سنجش درجـ  کی وتحلیلتجزیهبه  ییخوانا هایشاخص

نمـوزش زبـان    دیجد کردیبه رو با توجه. تا نقاط قوت و ضعف نن را مشخص کند پردازدمی

ـ ا، مبتنـی بـر اسـتنباط و درط مطلـ      رانیدر مدارس ا یعرب سـط    یپـژوهش بـه بررسـ    نی

بـا  محتـوا و   لیـ پژوهش از نوع تحل. استپرداختهاول  ةعربی متوسط هایکتابپذیری خوانش

مشـوول   نمـوز دانش 400پژوهش شامل  ینمار ةجامع. است «کلوز» ییاستفاده از تکنیک خوانا

نزمـون کلـوز بـر     .اصفهان است 5 یةهشتم یکی از مدارس ناحهفتم و  هایپایهدر  لیبه تحص

نمرات  وتحلیلتجزیهحاصل از  جینتا. شد جامکالس ان 6از  نموزدانش 200متشکل از  اینمونه

که  دهدمینشان  یو استنباط یفیتوص ینزمون با استفاده از دو روش نمار نیا یحاصل از اجرا

 یاول متوسطه بر اساس شـاخص مـذکور در سـط  نموزشـ     ةدور یهر سه کتاب عرب یمحتوا

 .نموزش معلم است به ازین هاکتاب نیدرط و فهم ا یبرا، ترواض به عبارت ؛ است

  .کلوز ییشاخص خوانا ؛اول متوسطه ةدور یعرب هایکتاب ؛پذیریخوانش ؛محتوا لیتحل: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
 تواندمی هاننعالوه بر کمک به افزایش کارایی و اثربخشی ، 1درسی هایکتابارزیابی محتوای 

ت متـون و  شناخت نقـاط ضـعف و قـو    . تحقق مطلوب اهداف نموزشی را به دنبال داشته باشد

علمی و  هایتکنیکو  هاشاخصمطابق ، نمادر سیستم متمرکز نموزشی کشور هاکتابمحتوای 

تجدیدنظر و طراحی مجـدد سـاختار   ، تکمیل، تعدیل، نه ذهنی( و مبادرت به اصالحو ) تجربی

و  تعمیـق ، تسـهیل ، یـادگیری ، نمـوزش  سیسـتماتیک( ) سـامانمند  فرایندنقش اساسی در ، هانن

، هـا شاخصتوجه به کارایی ، از طرف دیگر. برای فراگیران و معلمان خواهد داشت، تسریع نن

برای تعمیم  2استانداردسازیو  هانندادن اعتبار و درجة قابل قبول به ، اثربخشیارزیابی ضمنی 

 اسـت  ناپذیراجتناب یضرورت ،معیارها برای قضاوت در مورد محتواهای درسی 3کردنو نهادینه

 .(142: 1390، فضل اللهی قمشی و ملکی توانا)

بیشترین  چراکه؛ نیندمیمراجع و منابع یادگیری به شمار  ترینمهمدرسی یکی از  هایکتاب

دالیلی است کـه   ازجملهموارد زیر . پذیردمیصورت  هاهارچوب نننموزشی در چ هایفعالیت

 :دهدمیدرسی را در کشور ما نشان  هایکتاباهمیت 

  ؛معلمان بر اساس کتاب درسی هایفعالیتمتمرکز بودن 

 ؛محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطال  و محتوای کتاب درسی 

  ؛از طریق کتاب درسی وپرورشنموزشتحقق بخشیدن بیشتر اهداف 

 ؛یک کتاب و یک ارزشیابی دارد، یک برنامه، وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور 

  تـدوین و   ،ریـزی برنامـه ی که از سوی دفتـر  هایکتابان به خواندن نموزدانشملزم بودن

 .(16: 1392، نبادیعلیو  نفسنیک) اندشدهمعرفی 

و نیـز سـنجش    کنـد میرا ساده یا دشوار  اینوشتهشناخت عواملی که درط ، بر این اساس

تحلیل محتـوایی   هایپژوهشاز مسائل مهمی است که بخشی از ، هانوشتهمیزان دشواری درط 
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2. Standardization 

3. Institutionalize 
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درسـی از دو تکنیـک    هایکتاببرای تحلیل محتوای . دهدمیبه نن پاسخ  1و سنجش خوانایی

 :استفاده کرد توانمیمعروف 

یـک مـتن    هـای پاراگرافعبارات و ، هاکلمهی خوانایی که بر روی هاشاخصفاده از است. 1

 ؛پردازدمیمحتوای یک نوشته یا متن  وتحلیلتجزیهتمرکز دارد و به 

، نموزشـی کمـک ماننـد وسـایل    درسـی کمکاستفاده از ابزارهای فهرستی که نقش مواد  .2

را بررسـی   کیفیـت نوشـتار و...  ، کیفیت مـواد ، فرهنگی هایگیریجهتو ، کتاب راهنمای معلم

 .(42: 1392، پرورش) دکنمی

پذیری نن اسـت  ط  خوانشبررسی س، ی درسیهاکتابتحلیل محتوای  هایروشیکی از 

بـه   تـوان مـی ، هـا نن پرکـاربردترین از . دشـو مـی متفـاوت انجـام    هایشاخصکه با استفاده از 

و 6فلش کینکیـد ، 5ویلیام رومی، 4پاور سامنر کرل، 3فلش، کلوز، 2گانینگ»ی خوانایی هاشاخص

، مخصـو   هـای فرمـول بـا اسـتفاده از    هـا شـاخص هر کدام از ایـن  . اشاره کرد «7مک الفلین

تکنیک خوانایی کلوز یکی از ایـن   .ندکنمیرا با هدفی خا  بررسی  موردنظرخوانایی مطال  

عربـی   هایکتابپذیری( خوانش) است سط  خوانایی درصددپژوهش حاضر . ستهاشاخص

 بـرای ننچه پژوهشـگران را  . کند شاخص خوانایی کلوز ارزیابی بر اساساول متوسطه را  ةدور

این روش نسبت بـه سـایر   بودن  ترکاملعالوه بر جدیدتر و ، این روش تشویق کرد کارگیریبه

. خا  این تکنیک در تحقق هدف اجـرای ایـن پـژوهش اسـت    ی ویژگ، ی خواناییهاشاخص

 هاشاخصاین  بیشترخوانایی دیگر به دست نمد این است که  هایتکنیکروی  نچه از مطالعهن

سـعی در  ، بـا دیـد و نگـرش جزئـی     هـا واجتنها از طریـق بررسـی و تحقیـق روی هجاهـا و     

فقـ  بـرای    «پاور سـامنر »مثل شاخص  هاننسط  خوانایی دارند و حتی بعضی از  گیریاندازه
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2. Gunning 

3. Flasch 
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فلـش  »و بعضی نیـز هماننـد تکنیـک     دشومیابتدایی استفاده  هایکتابسنجش سط  خوانایی 

 ریـزی برنامـه دفتر تألیف و  ازننجاکهلکن . اندنگرفتههنوز مورد بازنگری و تعدیل قرار  «کینکید

زبـان و   تـر عمیـق درط متون دینی و شناخت  های عربی راهدف از نگارش کتاب ،درسیکت  

زبـان عربـی بیـان نمـوده و شـیوة نموزشـی خـود را از        از طریق نمـوزش  ، ادبیات کهن فارسی

بهتـرین روش بـرای سـنجش سـط  نموزشـی کتـ         توییـر داده،  محوریمحوری به متنقاعده

گویی به نزمون ویژة نن مستلزم نن است کـه فراگیـر بـه    پاسخ چراکه؛ استروش کلوز ، مذکور

بتوانـد   اف داشـته باشـد و  خـود اشـر   قبلی هاینموخته همچنین جزئیات یعنی معانی واژگان و

 .به سؤاالت پاسخ دهد تا مفهوم کلی متن را درط کند

 پذیریمفهوم خوانش .2
یـک  . میزان سهولت خواندن و فهمیدن یـک نوشـته اسـت   ، پذیری یا خواناییمنظور از خوانش

 مفهـوم نن را  نسانیبهمتنی است که خواننده بتواند نن را به صورت روان بخواند و ، متن خوانا

بـه معنـای تخمینـی از     «خوانـایی » اصـطالح . (95: 1389، و ملکی توانـا قمشی فضل اللهی ) درط کند

: 1395، نـژاد قادری مقدم و سـبحانی ) درط متن یا نوشته استدر خواندن و  احتمال موفقیت خواننده

 شوندمیمتون چاپی محسوب  ازجملهدرسی که  هایکتاب، شدهانجامبا توجه به تحقیقات . (45

یکی . دارای درط خواندن باالتری هستند ،مثل متون الکترونیکی، نسبت به سایر متون غیرچاپی

بـه درط  ، فیزیکـی مـتن   بنـدی صـفحه از دالیل نن این است که داشتن فضای ذهنی مناس  از 

مطال  درسی از لحاظ سـط  دشـواری بایـد    . (36: 1394، کنگری و همکـاران ) کندمیمطل  کمک 

نسـان باشـد کـه یـادگیری نن از سـوی       قـدر ننیعنـی نـه   ؛ باشـد  برانگیزچالش برای یادگیرنده

ان نتواننـد از عهـدة نن   نمـوز دانشدشوار باشد که  قدرننمیسر شود و نه  نسانیبهان نموزدانش

اما اینکه میزان خوانایی این متن چـاپی  . (156: 1395، به نقل از کرامتی مقـدم  386: 1371، سیف) برنیند

در بحث سنجش سط  خوانـایی مـورد ارزیـابی قـرار      ،مخاطبان در چه سطحی قرار داردبرای 

سط  خوانـایی نن مطلـ    ، میزان خوانا بودن مطال  از نظر درط و فهم برای مخاط . گیردمی

 :از اندعبارتعوامل مؤثر در سط  خوانایی . شودمینامیده 
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 ادا  نن و قطـع  فاصـله بـی زدن دم مجموعة واحد گفتار که با یک ترینکوچکیعنی ؛ هجا

 .(29: 1379، به نقل از دیانی1350، خانلری) شود

 (1385، معین) دندهمی را تشکیلیعنی مجموعه حروفی که یک واحد ؛ کلمه. 

 نقطـه( قـرار دارنـد و حـداقل     ) یعنی مجموعه کلماتی که بین دو سـکوت طویـل  ؛ جمله

 .(همان) دندارای یک پیام یا یک معنی باش

 (29: 1379، دیانی) موجود در هر جمله هایمضمونیعنی تعداد ؛ پیام. 

میزان پیچیدگی یا سـادگی مـتن ایجـاد     برای خواننده حسی دربارة، کتاب() هر متن یمطالعههنگام 

 ( مـتن اسـت  پـذیری خوانش) همان سط  خوانایی درواقعاین  ؛که در فهم نن تأثیر بسیاری دارد شودمی

م 1920حوزه سنجش خوانایی از دهة  هایزیرساخت، روازاین .(103: 1389، میرشاه جعفریجعفری هرندی و )

ولـی بـا    گرفـت مـی محرمانه صـورت   1950ویژة این حوزه تا دهة  هایپژوهشبسیاری از . فراهم شد

. شدمی این مطالعات عمو هاییافته، 2و چال 1دیل، کلیر، نویسندگان و پژوهشگرانی مثل فلش هایتالش

فرمـول بـا    200بـه دنبـال نن بـیش از     اولین شاخص سنجش خوانایی مطـرح شـد و  ، م1923در سال 

چند فرمـول  ، هاایدهوارد شد و در نتیجة سنتز این  هافرمولانتقاداتی به این . مختلف پدید نمد هایمؤلفه

از  3تـایلر ویلسـون   وسـیلة بـه  1953در سالت که اسفرمول کلوز ، هانن ةجمل ازجدید مطرح شدند که 

روش جدیدتری را مطرح سـاخت  کلوز . (35: 1393، عابدی) پیشنهاد شد 4نمریکادانشگاه ایلی نویز اساتید 

 .(173: 1390، رسولی و امیر نشتیانی) سنتی قبل از نن فائق نمد رویکردهایکه بر 

 روش سنجش خوانایی کلوز .3
 5به دو صـورت کلـوز حـذفی    موردنیاز هایپاسخبا توجه به نوع ، روش سنجش خوانایی کلوز

. سـت ه از میان چند گزینـه( قابـل اجرا  انتخاب یک کلم) 6پرکردن جاهای خالی( و کلوز تست)
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و نزمـون حـذفی    ایچندگزینـه و مهمی بین عملکرد یادگیرندگان در نزمـون   دارمعنیاختالف 

ایـن دو   دهـد مـی نتایج مطالعات نشـان  . جهت سنجش فهم و درط خوانایی متون وجود ندارد

 و ارزیـابی  ،در فهـم ، به جـای یکـدیگر  ، ند بیشترین استفادة مناس  را در کاربردتوانمینزمون 

این روش مبتنی بر این فـر  اسـت   . (105: م2014، سـتارپور ) سنجش سط  خوانایی داشته باشند

توانـایی خوانـدن بـاالتری     ند کلمـات اشـتباه را تشـخیص دهنـد کـه از     توانمیکه افرادی بهتر 

. انـد شدهکه هنوز تدریس ن رودمیی به کار هایکتابیا  هامتناین روش برای . برخوردار باشند

 :زیر است فرایندتابع مراحل و ، ارزیابی و تحلیل محتوا در این شاخص

  ؛استکه هنوز تدریس نشده هاییقسمتانتخاب چند متن از 

 ؛هر متن به صورت کامل و اولیه نوشتن اولین جملة 

  تعـداد   ؛چـین نقطـه بـه صـورت    شـده انتخـاب خالی گذاشتن یک کلمه از هر پنج کلمه در متون

 ؛در نوسان باشد 100، 75، 50، 25، 20 در محدودة تواندمیجاهای خالی بر اساس توانایی فراگیران 

  برای نوشتن یـا انتخـاب   ، نزمودنیان کالس نموزدانششده بین چیننقطهی هامتنتوزیع

 .(2: 1394، نوروزی چگینی و نوروزی چگینی) مفهوم یا گزینه در جاهای خالی ترینمناس 

 ؛دهی و تبدیل نمرات به درصدو تصحی  اوراق و نمره نوریجمع 

 از درصد نمرات با توجه به محور زیر گیرینتیجه: 

 گیری نزمون کلوز: نتیجه1نمودار 

 
 (85: 1389، اللهی قمشی و ملکی توانا فضل) 

معرف نمـرة نزمـودنی    شوندمیدرصد کلماتی که به طور صحی  تکمیل ، محور فوق بر اساس

یعنـی  . دشـواری مـتن اسـت    دهنـدة نشـان هرچه نمرة نزمودنی کمتر باشد . در این روش است
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نموزشـی   سط ، درصد 60تا  40، سط  دشواری، درصد 40تا  0صحی  بین  هایپاسخدرصد 

 .دهدمیسط  مستقل را نشان ، درصد 100تا  60و 

 پژوهش هایسؤال .4
 :گویی به این سؤال کلی استپاسخ درصدداین پژوهش 

 از سـطحی  چـه  در متوسطه اول دورة عربی هایکتاب، کلوز خوانایی شاخص بر اساس 

 د؟نقرار دار دشوار(، نموزشی، مستقل) خوانایی

 :شودمی طرح زیر فرعی سؤاالت، سؤال این به پاسخ جهت

 چه در متوسطه اول دوره اول سال عربی هایکتاب متن کلوز خوانایی شاخص بر اساس 

 خوانایی قرار دارد؟ از سطحی

 در متوسـطه  اول دوره دوم سـال  عربـی  هایکتاب متن کلوز خوانایی شاخص بر اساس 

 است؟ خوانایی از سطحی چه

 در متوسـطه  اول دوره سـوم  سـال  عربی هایکتاب متن کلوز خوانایی شاخص بر اساس 

 قرار دارد؟ خوانایی از سطحی چه

 پیشینة پژوهش .5
ی درسـی نمـوزش زبـان فارسـی و عربـی مطالعـاتی       هـا کتابپذیری در بررسی میزان خوانش

 :استبه شرح ذیل  هاننصورت گرفته که بارزترین 

خوانایی سه مـتن  ، کالس چهارم در کویت نموزدانش 240با مطالعه بر  (م 2005) الرشیدی

؛ و نتایج زیر به دسـت نمـد   نمودرا با روش سنجش خوانایی کلوز بررسی  العربّیة لغتياز کتاب 

 بنـدی طبقهخوانایی  س و فشار روانی قرار دارد و بر اساس درجةی کتاب در سط  استرهامتن

ان پسـر و  نمـوز دانـش خوانـایی   درجـة بین ، ی انتخابیهامتندر دو متن از . استو تنظیم نشده

بـودن   تـر مطلـوب  دهنـده نشـان ، نمـاری  هـای تحلیلولی ، دختر تفاوت قابل توجهی دیده نشد

 م(2011) المـؤمنی و منیؤم. ان دختر بودنموزدانشخوانایی یک متن از سه متن انتخابی در بین 

یافتند که نسبت  %4/3 رااردن  چهارم نظام نموزشی سال اللغة العربیةپذیری کتاب سط  خوانش
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ان مناسـ  اسـت و   نموزدانشاز  % 4/3بسیار پایینی است و این یعنی خوانایی کتاب فق  برای 

غةة لال نیز با بررسـی کتـاب   م(2011) السرحانی. کتاب در سط  استرس و فشار روانی قرار دارد
ان نمـوز دانـش از  %44متن کتاب فق  برای سال چهارم ابتدایی مدارس عربستان دریافت  العربّیة

ان دختر بـا  نموزدانشنماری این پژوهش نشان داد خوانایی کتاب برای  هایتحلیل. مناس  بود

( بـا  1379) دیـانی . درصد بـود  76/32ان پسر با نتیجه نموزدانشبیشتر از ، درصد 83/46نتیجه 

یـک از   خوانایی و تطبیق نن بر متـون فارسـی نشـان داد چنانچـه در هـر      هایشاخصبررسی 

ساده و سریع سط  سـادگی   یاگونهی خوانایی توییراتی داده شود قادر خواهند بود به هافرمول

به منظـور  ( نیز 1379) فردانش و شیران. ی فارسی را مشخص سازندهانوشتهیا سط  خوانایی 

بـرای  ، 1از الگوی طراحـی مریـل   متون فارسی سال سوم نموزش متوسطه تحلیل محتوای کتاب

و جهت تعیین سـط  مـتن کتـاب از نظـر نموزشـی از      ، اطالع از نظر دبیران از روش پیمایشی

، از نزمون کلوز در این پژوهش نمدهدستبهنتایج  بر اساس. روش خوانایی کلوز استفاده کردند

 ییتنهـا بـه در نتیجـه نمـوختن نن بـرای فراگیـران     ؛ بودسط  متن نموزشی کتاب مذکور دشوار 

بـه   2( با استفاده از شـاخص فـرای  1396) اخیراً نیز یوسف نظری و علی خطیبی. ممکن نیست

ی متوسـطه اول و راهنمـایی قـدیم پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه        هاکتابمقایسه خوانش پذیری 

؛ شـوند یمـ ط  مطلوبی ارزیـابی  رسیدند که جمالت عربی هر دو مرحله نموزشیِ مدنظر در س

بررسـی   الزم را بـرای  ییکاراخا  زبان عربی این فرمول  هاییژگیواساساً با توجه به  اگرچه

 .متون عربی ندارد

 روش و ابزار پژوهش .6
این . ساخته استفاده شدی دوره اول متوسطه از نزمون محققعرب هایکتاببه منظور سنجش سط  خوانایی 

در  نمـوز دانش 200انجام نن تعداد  برای. پذیرفت( انجام 3روش تحلیل محتوا) تحلیلیپژوهش به صورت 

ـتم    پایة هفتم و هشتم که از  هایپایهحال تحصیل در مقطع متوسطه اول در  هشتم دو کـالس و از پایـة هف

                                                                                                                   

 
1. Merrill Design Method 

2. Fry 

3. Content Analysis 
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 هایپایهنزمون  براینفر  68هفتم و پایة نزمون  براینفر  71) کالس انتخاب شدند 13از بین ، چهار کالس

ـنام  چراکـه ؛ هدفمنـد بـود  ، گیـری نمونـه  .(نهم در نظر گرفته شـد پایة نزمون  براینفر  61هشتم و   ةپرسش

بـر ایـن   . شـد مـی هر پایه برگزار  هایکتاب ةنشداس شاخص کلوز باید از متون تدریسبر اس شدهیطراح

ـتم   پایـة  اننمـوز دانـش نزمون کتاب هشتم بـرای  ، هشتمپایة ان نموزدانشاساس نزمون کتاب نهم برای  هف

نشنایی قبلی با زبان عربی  گونههیچششم پایة ان نموزدانشچون ، اما در مورد نزمون کتاب هفتم. برگزار شد

نزمون ، سال اولدر پایان نیم رسیدمیان این پایه بدون نتیجه به نظر نموزدانشنداشتند و انجام این نزمون از 

ـای کتاباز . شد گرفتههفتم پایة ان نموزدانشدوم این کتاب که هنوز تدریس نشده بود از  ةماز دروس نی  ه

ـتم و   45، هفتمپایة سؤال از متن کتاب  32تعداد . دمتن انتخاب ش 18، عربی مدنظر سؤال از متن کتاب هش

س جمله کاملی که از ان خواسته شد بر اسانموزدانشسپس از ، سؤال از متن کتاب نهم تهیه و تنظیم شد 45

ـانی  . را انتخاب نمایند ینهچهار گزابتدای هر متن تهیه شده بود یکی از  نمـرات  ، بعد از تصـحی  اوراق امتح

. گرفتن در محور کلوز به درصد تبدیل شد تا سط  خوانایی محتوای مورد ارزیابی مشخص گرددبرای قرار

ـاً از   برندمینموزان در دورة نغازین یادگیری زبان عربی به سر به اینکه زبان با توجه، در این پژوهش ترجیح

 .استفاده گردید هانزمون برای ایچندگزینهروش 

 مورد پژوهش توصیف نماری نمونة .7
عـادی دخترانـة    هـای دبیرسـتان یکـی از  ، اول شهر اصفهان از بین مدارس دولتی متوسطة دورة

 2، نفـر  71هفتم شامل پایة کالس برای نزمون کتاب  2، کالس 13از بین . انتخاب شد 5 ةناحی

، نفـر  61کالس برای نزمون کتاب نهم شامل  2نفر و  68نزمون کتاب هشتم شامل  برایکالس 

 .پژوهش صورت گرفت نموزدانش 200متشکل از  اینمونهبا  درمجموعو 

 توصیف نماری ابزار پژوهش .8
که گفته شد از متونی که هنوز  گونههماناول متوسطه  ةعربی دور هایکتاببه منظور ارزیابی سط  خوانایی 

ـایی   برای. دطراحی ش هایینزمون، تدریس نشده بود ـاب افزایش دقت بررسی سط  خوان ـای کت مـذکور   ه

ـتفاده قـرار گرفـت     هایکتابدرصد متن  80تا  60ًیباًتقر  12از . پایة هشتم و نهم در این پژوهش مـورد اس

ـاب   10سـؤال و از   45درس با  6درس کتاب هشتم  10از ، سؤال 32متن با  4درس کتاب هفتم  درس کت
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ـان     وسیلةبهروایی پرسشنامه . را تشکیل داد هانزمونمحتوای ، سؤال 45درس با  8نهم  ـاتید زب دو تـن از اس

 جزئیاتی که. مورد تأیید قرار گرفت، عربی و مدیریت نموزشی که از متخصصان بحث مورد پژوهش بودند

 :به شرح ذیل است، قرار گرفت مدنظرروش کلوز  بر اساسدر طراحی این نزمون 

 سـنجش سـط  درط و فهـم     بـرای ان نموزدانشنشده به طراحی نزمون از متون تدریس

شـده بـرای   معمولی از متون تـدریس  ایچهارگزینه هاینزمون کهدرحالی) از متن شوندهنزمون

 ؛(شودمیطراحی  نموزدانششناخت میزان موفقیت تحصیلی 

 حتی اگر نن کلمـه از حـروف   ، حذف پنجمین کلمه بر اساس نظام هماهنگ نزمون کلوز

، معمولی فقـ  کلمـاتی مثـل فعـل     ایچهارگزینه هاینزموندر  کهدرحالی) جر یا ضمایر باشد

 ؛(شودمیدر هر جای جمله حذف ... و حرف، اسم

  بـا یکـدیگر در یـک     هـا پـاراگراف جمـالت و  ) و مرتب  با هم مندنظامطراحی سؤاالت

 ؛(موضوع اشترط داشتند

 ؛فعل و حرف( به عنوان گزینه صحی  سؤاالت نزمون، اسم) استفاده از هر سه قسم کلمه 

  ؛موردنظرتهیة سؤاالت نزمون  برای، دارندکلمه  صداستفاده از متونی که بیش از 

  ؛استسؤال  100تا  20توجه به استاندارد تعداد سؤاالت در این روش که بین 

 ؛ان در طراحی سؤاالتنموزدانشواژگانی  ةکالس و ذخیر، توجه به سن 

 ؛یکسان بودن طول جاهای خالی در سؤاالت نزمون 

 ؛در نظر گرفتن یک امتیاز به عنوان بارم هر سؤال 

 به سؤاالت گوییپاسخ بران نموزدانشتمرکز بیشتر  به منظورزمانی خا  برای نزمون  درنظرنگرفتن. 

 پژوهش هاییافته .9
ـاب ، شاخص خوانایی کلوز بر اساس :کهاست  اینتحقیق کلی سؤال  ـای کت اول متوسـطه چـه    ةعربـی دور  ه

نمـرات بـه دو    وتحلیـل تجزیـه . از نزمون کلوز استفاده شد، ؟ برای پاسخ به این سؤالدارندسطحی از خوانایی 

ـایی   ) توصیفی ةشیو محاسبة میانگین کل نمرات و تبدیل میانگین به درصد( و استنباطی انجام شد تا نمـرة خوان

 :استه تفکیک پایه در ادامه ارائه شدهنتایج حاصل ب. به دست نید موردنظر هایکتاب
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 هفتم ةتوصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب پای وتحلیلتجزیه .1-9
پایة هفتم از چهار درس نخر کتاب مورد بررسی و نتایج  نموزدانش 71توزیع نمرات  1جدول 

 :دهدرا ارائه می هاننتوصیفی  وتحلیلتجزیهحاصل از 

 ان از کتاب پایة هفتمنموزدانشنمار توصیفی و توزیع نمرات : 1 جدول

سؤال بـین   32از ، مطابق روش کلوز برگزارشدهنمرات فراگیران در نزمون ، مطابق جدول فوق

این بدان مفهوم است که . است 32از سقف نمرة  1/17 هاننمیانگین نمرات . قرار دارد 30تا  4

بـا   4، حـداقل نمـره  . اسـت شـده متمرکز  17ین پایه اطراف عدد ان انموزدانش هایپاسخبیشتر 

 وتحلیـل تجزیـه . اسـت  نمـوز دانـش با فراوانـی دو   30، و باالترین نمره نموزدانشفراوانی یک 

 43/53 دهـد مـی و قرار دادن در فرمول کلوز نشـان   100پس از تبدیل نمرات به نسبت  هاداده

حاصـل شـده    36/5برابـر  انحراف معیار نیز . استان صحی  بودهنموزدانش هایپاسخدرصد از 

به عبارتی در بـین ایـن   . ان فاصله زیادی با یکدیگر داردنموزدانشکه نمرات  که مؤید نن است

 .خوردمیمقادیر بسیار پایین و یا بسیار باال به چشم ، نمرات

ـ     برای  Tاز نزمـون  ، هفـتم بـه شـیوه اسـتنباطی     ةبررسی نمرات نزمـون کلـوز از کتـاب پای

مطـابق بـا ایـن جـدول و بـا      . استارائه شده 2نتایج نن در جدول که  استفاده شد اینمونهتک

ـ   ، درصد 99توان گفت با اطمینان می T استناد به مقدار نزمون  ةمقدار میانگین مربـوط بـه نمون

. نماری پژوهش تفاوت معناداری ندارد ة( با مقدار میانگین مربوط به جامع1/17) تحت بررسی

ع 
جم

ت
مرا
ل ن
ک

 

ت 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30
مرا
ن

 
 

ان
گیر
فرا

 
   
  

(
x)

 

نی 1 1 1 1 3 5 5 6 5 9 7 3 6 5 1 1 2 2 3 1 3
اوا
فر

 
F

 

1214 90 28 78 50 48 22 21 100 114 54 119 144 75 84 65 60 33 10 9 6 4 F X 

 میانگین 1/17 ×100 

17/1 ×  100 

32 
= 53/4  

 درصد

 انحراف معیار 36/5
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میانگین ) هفتم ةکه نتایج حاصل از نمونه برای سط  خوانایی متون عربی پای بدان معناستاین 

 .هستنماری پژوهش نیز  ةگویی صحی ( قابل تعمیم به کل جامعو درصد پاسخ

 هفتم ةبررسی نمرات نزمون کلوز از کتاب پای برایگروهی تک Tنمون : 2جدول 

نزادی ةدرج فراوانی متویر  t  P 

اول  ةعربی دور هایکتابسط  خوانایی 
-002/0 70 71 هفتم( ةپای) متوسطه  998/0  

 هشتمپایة توصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب  وتحلیلتجزیه .2-9
متن کتاب درسی عربی و نتایج حاصل از  6پایة هشتم از  نموزدانش 68توزیع نمرات  3جدول 

 :دهدرا ارائه می هاننتوصیفی  وتحلیلتجزیه

 ان از کتاب پایة هشتمنموزدانشنمار توصیفی و توزیع نمرات : 3جدول 

ت
مرا
ل ن
ع ک
جم

 

گیر 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 38 39
فرا
ت 
مرا
ن

) ان
x)

 

نی 2 2 4 1 1 7 4 2 8 2 7 3 5 4 4 2 1 1 2 1 1 2 2
اوا
فر

 F
 

1247 78 76 31 28 52 25 24 46 88 84 100 57 126 34 128 30 56 91 12 11 40 16 14 F X 

34/18  میانگین 

18/34 × 100  

45  
=  40/7  

 درصد

13/7  
انحراف 
 معیار

که بعد از تبدیل نن  است 45از سقف  3/18میانگین نمرات  دهدمیی جدول باال نشان هاداده 

 هـا پاسـخ درصـد   75/40 شـود مـی مشـخص  ، با توجه به تعداد سؤاالت نزمـون  100به نسبت 
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دو نفر دارای کمترین نمره و . قرار دارد 39تا  7نمرات بین ، سؤال 45از مجموع . صحی  است

 هاپاسخبیشتر  دهدمیمیانگین نمرات در این پایه نشان . اندنمودهدو نفر باالترین نمره را کس  

مقـدار نسـبتاً بـاالیی    حاصل شده که  13/7انحراف معیار برابر . اندشدهمتمرکز  18اطراف عدد 

به . ان فاصلة زیادی با یکدیگر داردنموزدانشاین مقدار باال حاکی از نن است که نمرات . است

 .شودمیعبارتی در بین این نمرات مقادیر بسیار باال و بسیار پایین مشاهده 

 Tاز نزمـون  ، یاسـتنباط  ة هشـتم بـه شـیوة   بررسی نمرات نزمون کلـوز از کتـاب پایـ    برای

و بـا   یادشـده مطابق با جـدول  . استفاده گردید، ارائه شده 4ای که نتایج نن در جدول نمونهتک

ـ   ، درصد 99توان گفت با اطمینان می T استناد به مقدار نزمون  ةمقدار میانگین مربـوط بـه نمون

ایـن  . نماری پـژوهش تفـاوتی نـدارد    ة( با مقدار میانگین مربوط به جامع34/18) تحت بررسی

میـانگین و  ) هشـتم  ةکه نتایج حاصل از نمونه برای سط  خوانایی متون عربی پای بدان معناست

 .ستهنماری پژوهش نیز  ةگویی صحی ( قابل تعمیم به کل جامعدرصد پاسخ

 ة هشتمبررسی نمرات نزمون کلوز از کتاب پای برایگروهی تک T نزمون: 4جدول 

نزادی ةدرج فراوانی متویر  t  P 

 هشتم( ةپای) اول متوسطه ةعربی دور هایکتابسط  خوانایی 
68 67 002/0-  998/0  

 نهم ةتوصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب پای وتحلیلتجزیه. 3-9
 :نهم نتایج زیر به دست نمدپایة  نموزدانش 61 متن کتاب درسی با 8نزمون کلوز از پس از برگزاری 

 ان از کتاب پایة نهمنموزدانشنمار توصیفی و توزیع نمرات : 5جدول 

ت
مرا
ل ن
ع ک
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 20/64 × 100 

 45 
=  45/8 

 درصد

72/5  انحراف معیار 

میـانگین  . بـوده اسـت   35تا  7بین ، شدهدادهسؤال  45فراگیران از  جدول باال نمرات بر اساس 

 هـا پاسـخ درصـد   87/45مشخص شد کـه   100که بعد از تبدیل به نسبت  است 64/20نمرات 

 هـای پاسـخ کـه بیشـتر    دهدمیاز نمرات این پایه نشان  نمدهدستبهمیانگین . استصحی  بوده

نفـر دارای   یـک ، بـر اسـاس فرمـول کلـوز    . اندشدهمتمرکز  21و  20ان اطراف عدد نموزدانش

حاصل شد  72/5انحراف معیار برابر . استرا کس  کردهنفر باالترین نمره کمترین نمره و یک 

ان در این پایه نیز دارای فاصله زیادی بـا یکـدیگر   نموزدانشنمرات نن است که  ةدهندنشانکه 

هفـتم و   ایین و یـا بسـیار بـاال هماننـد پایـة     مقادیر بسیار پ، به عبارتی در بین این نمرات. است

 .خوردمیهشتم به چشم 

ـ     برای بررسی   Tاز نزمـون  ، اسـتنباطی  ةنهـم بـه شـیو    ةنمـرات نزمـون کلـوز از کتـاب پای

مطـابق بـا جـدول فـوق و بـا      . استفاده گردیـد ، ارائه شده 8ای که نتایج نن در جدول نمونهتک

ـ     99توان گفت با اطمینان می T استناد به مقدار نزمون  ةدرصد مقدار میـانگین مربـوط بـه نمون

میانگین مربوط به جامعـه نمـاری پـژوهش تفـاوت معنـاداری       ( با مقدار64/20) تحت بررسی

 نهـم پایـة  که نتایج حاصل از نمونه برای سط  خوانایی متـون عربـی    بدان معناستاین . ندارد

 .ستهگویی صحی ( قابل تعمیم به کل جامعه نماری پژوهش نیز میانگین و درصد پاسخ)

 نهم  کلوز از کتاب پایة سی نمرات نزمونبرای بررگروهی تک Tنزمون : 6جدول 

نزادی ةدرج فراوانی متویر  t  P 

هم(ن ةپای) اول متوسطه ةعربی دور هایکتابسط  خوانایی   61 60 001/0-  999/0  

 گیرینتیجه .10
این پژوهش در پایة هفتم با توجه به محور خوانایی کلوز سط  خوانایی این کتاب را  هاییافته

البته با توجه بـه اینکـه کلـوز    . دهدمیدرصد در سط  مناس  نموزشی نشان  43/53با میانگین 

حاکی از نن اسـت   نمدهدستبهنتیجة  داندمیرا در سط  نموزشی  60تا  40نتیجة بین دو عدد 
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با این توصـیف بـه   . است تا استرس و فشار روانی 1خودنموزیین بیشتر به سمت که این میانگ

انی کـه دارای سـط    نمـوز دانـش نظر پژوهندگان باید در نظر داشت که متن ایـن کتـاب بـرای    

 .چندان مناس  باشد تواندمین، استعداد و یادگیری باالتری هستند

به  75/40نتیجة میانگین ، کلوز در سنجش سط  خوانایی کتاب پایه هشتم بر اساس فرمول

با این توضی  که ایـن کتـاب بـا ایـن     . سط  نموزشی این کتاب است دهندهنشاندست نمد که 

البتـه  . است تا سط  خودنمـوزی  ترنزدیکبه حالت استرس و ناامیدی ، میانگین سط  خوانایی

پایـه نسـبت بـه پایـة هفـتم       در ایـن ان مـورد نزمـون   نموزدانشسط  یادگیری ، در این تحقیق

 هایکتابضمن اینکه متن . استتأثیر گذاشته نتیجه دربود و بدیهی است که این امر  ترضعیف

از کتـاب   تـر روشن، هاکتابمحوری را در این است و متندرسی هشتم هدفمندتر انتخاب شده

فرصت بیشـتری را   وزنمدانشبرای معلم و ، روی متن و واژگان کار. مشاهده کرد توانمیهفتم 

حتی به معلم این فرصـت  ، شوند ترنزدیک هاکتابتا به هدف اصلی تألیف این  نوردمیفراهم 

اشـتیاق یـادگیری را   ، اننموزدانشواژگان کلیدی در حین صحبت با  کارگیریبهتا با  دهدمیرا 

 .دید توانمیفرصتی که در کتاب هفتم کمتر  ؛ان به وجود نوردنموزدانشدر 

در سط  نموزشـی و درط و   87/45محور کلوز سط  خوانایی کتاب پایة نهم را با میانگین 

 تـر نزدیـک این درصد به حالت استرس و فشار روانی  اگرچه. دهدمیفهم به کمک معلم نشان 

ان و تجربـة  نمـوز دانـش ، است ولی شواهد که شامل نتیجة این تحقیـق و نیـز نظـرات معلمـان    

سط  نموزشی و محتوایی این کتاب را نسـبت بـه دو پایـة قبـل     ، استنگارندگان این پژوهش 

 .داندمی ترمناس 

 هـای کتـاب یعنـی متـون   ؛ دانـد مـی محور کلوز نتیجة هر سه نزمون را در سـط  نموزشـی   

نسان است کـه بـدون نیـاز بـه      قدرننسخت است که قابل درط نباشد و نه  قدرنننه  موردنظر

 .معلم قابل درط و فهم باشند

این شاخص . است موردنظر هاینزمونبررسی انحراف معیار ، ننچه در این پژوهش قابل تأمل است

سـط    شـود مـی برگـزار  وسیلة معلم بهمعمولی که پس از تدریس درس یا کتاب مربوطه  هاینزموندر 

                                                                                                                   

 
1. Self-taught 
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نشـان   هـا یبررسـ امـا  . دهدمینشان  4یا حداکثر  3پراکندگی نمرات را به طور معمول روی نمرة پایین 

را نشان  5انحراف معیار در هر سه نزمون عدد باالی  چراکه؛ نیست گونهایندر مورد این نزمون  دهدمی

مسلماً . اندشدهبرگزاری نزمون از متونی باشد که هنوز تدریس ن تواندمییکی از دالیل این نتیجه . دهدمی

تالش خود را برای ، ان سط  متوس نموزدانش، شودمیمدرس تدریس وسیلة بهزمانی که مطال  درسی 

 کننـد میمضاعف ، کردن معلومات خود به دوستانی که دارای سط  باالتری از یادگیری هستند ترنزدیک

معمـولی   هـای نزمـون ، عالوه بر این. شودمیو پراکندگی کمتر نمرات  هادادهو این امر موج  نزدیکی 

در ، شـود مـی و این امر باعث ایجاد نمادگی بـرای نزمـون    شودمیاکثراً با اطالع قبلی به فراگیران برگزار 

، برای دسـتیابی بـه نتیجـه   ) شودمیصورتی که نزمون کلوز بدون اطالع قبلی و نمادگی فراگیران برگزار 

 تقریبـاً مـواردی اسـت کـه     ازجمله هااین .(ان برگزار شودنموزدانشنزمون باید حتماً بدون اطالع قبلی 

و پژوهشگران بـا  ، ان به همراه داشتنموزدانشگویی را در بین اکثر تمایل به پاسخ نداشتنو  انگیزگیبی

این . ان ایجاد کنندنموزدانشکمی از  ةگویی را فق  در بین عد مختلف موفق شدند انگیزه پاسخ ترفندهای

 تواندمین نتیجه خود که ای شودمیبا عدد نسبتاً باالیی مشاهده  هاپاسخاست که در این نزمون پراکندگی 

 .گویای ضرورت حضور معلم برای تدریس باشد

، م(2005) الرشـیدی ، (1379) از مطالعات فـردانش و شـیران   نمدهدستبهنتایج این تحقیق با نتایج 

 .( همسو است2011) م( همخوانی ندارد ولی نتایج نن با تحقیق السرحانی 2011) مؤمنی والمؤمنی

 و راهکارها هایشنهادپ. 11
تـا  ، درسـی عربـی   هـای کتـاب در محتوا و متن  شدهانجامتوییرات  دهدمینتایج پژوهش نشان 

بـرای   یمـوفقیت  توانـد مـی که ایـن   مناسبی از خوانایی قرار داده را در سط  هاننحدود زیادی 

 :شودمیپیشنهاد ، بنابراین ؛باشد وپرورشنموزشدرسی  هایکتاباعضای دفتر تألیف 

 مورد تدریس خود را با استفاده از  هایکتاب، معلمان برای تسل  بیشتر بر مطال  درسی

غالباً در ایـن روش بـرای    چراکه. نمایندبررسی  ـ  تحلیل محتوا انندم ـتحلیل جدید   هایروش

هماننـد روش مصـاحبه و   ) نیـاز بـه مراجعـه بـه افـراد دیگـر نیسـت       ، نوردن اطالعاتدستبه

. بـه بررسـی و تحلیـل پرداخـت     توانمیمخصو   هایفرمولتنها با استفاده از  و (نظرخواهی
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مطالـ    وتحلیـل تجزیـه دقـت پژوهشـگر را در   ، همچنین با جلوگیری از تعجیل در تفسیر متن

 .بردمیباال  موردنظر

  خوانـایی مـتن هـر سـه کتـاب       اگرچـه درسی باید توجه داشته باشـند   هایکتابمؤلفان

 چراکـه ؛ اکتفـا شـود   هـا فرمولموزشی به دست نمد ولی نباید منحصراً به این مذکور در سط  ن

 .خالی از لوزش نیستند هاشاخصاین 

  توانـد مـی  هـا ننو بررسـی   انـد شـده ی که هنوز تعدیل و بـازنگری ن هایتکنیکشناخت 

 هـای کتابخصو  هب هاکتاب وتحلیلتجزیهراهگشایی برای یافتن بهترین تکنیک و روش در 

  .اندهنشدکه کارایی باالیی دارند ولی هنوز بازنگری  ایسنجشی هایروش بساچه باشد؛ درسی
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 کتابنامه

 عربی الف(
مستوي مقروئّیة کتاب لغتي العربّیة المقرر للصف الرابع اإلبتدایي في دولة ، (م2005)الرشیدی، مفلح محود غامن 

 .العربّیة، رسالة ماجستری، جامعة عمان للدراسات الکویت
مستوي مقروئّیة ودرجة إشراکّیة نصوص کتاب اللغة العربّیة للصف الرابع م(، 2011السرحاين، عون بن حممد عامر )

 ، رسالة ماجستری، جامعة مؤتة.االبتدایي في المملکة العربّیة السعودیّة
 األساسي الرابع للصف العربیة اللغة مقروئیة كتابمستوي »م(، 2011مؤمين، عبداللطیف عبدالکرمی وحممد جملي املؤمنی )

 .588-557، العدد الثالث و الرابع. صفحة 27، اجمللد ، مجلة جامعة دمشق«األردن يف
مستوی مقروئیة کتب اللغة العربیة يف املرحلة الثانوية األولی واإلعدادية القدمية يف إيران »(، 1396نظري، يوسف، و علی خطیيب )

 .104-85، العدد الثاين، ص مجلة دراسات في تعلیم اللغة العربیة وتعّلمها. « ادلة فراي()دراسة مقارنة علی أساس مع

 فارسی ب(
مجله رشد نموزش علوم ، «سط  خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی»ش(، 1392پرورش، مولود، )

 .45 -43، صفحه 1، شماره16، دورهاجتماعی

های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تبیین فرمول»ش(، 1389جعفری هرندی، رضا و ابراهیم میرشاه جعفری )
 .116 -97، صفحه 63، شماره 16، سال ی علوم انسانیشناسروشمجله ، «های درسیتحلیل محتوای کتاب

های فارسی خوانانویسی برای کودکان و سنجش خوانایی نوشتهش(، 1379) نیمحمدحسدیانی، 
 ی.اانهیرا، مشهد: کتابخانه و نوجواناننوسوادان 

 شناسان.، تهران: جامعهتحلیل محتوا با رویکرد کت  درسیش(، 1390رسولی، مهستی و زهرا امیر نشتیانی )

 .37-33، صفحه 4، شماره 17سال ،کتاب ماه کلیات ،«ی ناخواناهایخواندن»ش(،  1393عابدی، یوسف )

تحلیل محتوای کتاب متون فارسی سال سوم نظام جدید »ش(، 1379فردانش، هاشم و زهره شیران )
 .137-131، صفحه 3، شماره فصلنامه دانش و پژوهش، «نموزش متوسطه و بررسی نظر دبیران مربوطه

ی تحلیل محتوا با تأکید بر شناسروان»(، 1389و منصوره ملکی توانا ) اهللفیساللهی قمشی، فضل
مجله مؤسسه نموزشی و پژوهشی امام ، «سنجی و تعیین ضری  درگیری متونهای خواناییتکنیک

 .94-71، صفحه 1، شماره 2، سال خمینی )ره(

های سنجش سط  اعتبار سنجی روش»ش(، 1395نژاد )و مهدی سبحانی میمحمدابراهقادری مقدم، 
 .55 -44، صفحه 21، شماره2، دوره ی درسیزیربرنامهمجله پژوهش در ، «درسیهای خوانایی کتاب
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، 2، سال فصلنامه نقد کتاب، «نقد و تحلیل محتوای زبان فارسی»(، 1395کرامتی مقدم، سید علی )
 .166-153، صفحه 5شماره 

و  بررسی نقش اندازه و شکل حرف بر یادنوری اطالعات»ش(، 1390کنگری، هاله و همکاران )
فصلنامه علمی ـ پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فناوری ، «سرعت خواندن متن در محتوای الکترونیکی

 .529-519، صفحه 2، شماره 27، دوره اطالعات

 ، گردنوری: عزیزاهلل علیزاده، چاپ سوم، تهران: راه رشد.فرهنگ فارسیش(، 1385معین، محمد )

تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی ش(،  1394نوروزی چگینی، حسین و رستم نوروزی چگینی )
ی شناسروان، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و با روش تعیین سط  خوانایی کلوز

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی.

نقش تحلیل محتوا در فرایند نموزش و طراحی »ش(، 1392نبادی، )ه علینفس، سعید، و خدیجنیک
 .150-124، صفحه 16، پیاپی 2، شماره 8، دوره مجله جهانی رسانه، «کت  درسی

 ج( انگلیسی
satarpour, Simin (2014). Investigating the relatedness of cloze _elide test, multiple-

choice cloze test, and cutest as measures of reading comprehension, Journal of 

teaching and learning, no 13, 90-100.    
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 یانقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة األول

 (في ضوء اختبار کلوز لالنقرائیة)
 2براتي دهقي ةفرزان، 1مریم جالئي

 کاشانجبامعة   وآداهبااللغة العربیة  قسم يف ةمساعد ةأستاذ. 1
 کاشاناللغة العربیة وآداهبا جبامعة  يف  ةماجستری . 2

 صالملخّ 
وفقاً للمنهج اجلديد   .تقوم معادالت املقروئیة بتجزئة النص وحتلیله هادفة حتديد نقاط الضعف والقوة املوجودة فیه

هذه  فهدفت، ةیّ أساس استیعاب نصوص الکتب العرب یلتعلیم اللغة العربیة يف املدارس اإليرانیة الذي يتمحور عل
 لیحتلکان منهج الدراسة  . یاملقررة للمرحلة الثانوية األول ةیّ العرب الکتب ةیّ درجة مقروئ اسیوق ديحتد یالدراسة إل

 طالبة تدرُس يف الصفني 400يتکّون جمتمع الدراسة من . کأداة البحث  ةیّ باستخدام اختبار کلوز لالنقرائ یاحملتو 
هدف الدراسة مت بناء  یقلتحق. يف مدينة أصفهان 5ملنطقة  یاملدارس الثانوية األول یالسابع والثامن يف إحد
من متوسط درجات اتضح . طالبة يف ستة صفوف 200عینة الدراسة املتکونة من  یاختبار کلوز ووزّع عل

أّن الکتب املدروسة ، الوصفیة واالستنتاجیةوفقًا لإلحصائیات  الطالبات ونسبة إجاباهتن الصحیحة عن األسئلة
يستطیع املتعلم أن يقرأ النص و ، بعبارة أوضح؛ التعلیمي یيف املستو  کونت یاألول ةيّ الثالثة يف املرحلة الثانو 

 .ولکن مبساعدة املعلم وحتت إشرافه، يستوعبه
 
 .اختبار کلوز لالنقرائیة ؛یاألول ةيّ املقررة للمرحلة الثانو  ةیّ کتب العرب  ؛ةیّ االنقرائ ؛یاحملتو  لیحتل: رئیسةال الکلمات
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